
 
שמחת חג הגאולה

שאחריה  ראשון  וביום  הבאה  קודש  בשבת 
של  הגאולה  חג  בכסלו,  י"ט־כ'  את  נחוג 
ה'תניא'  בעל  מלאדי,  שניאור־זלמן  רבי 
לקיים  נערכים  חב"ד  בתי  ערוך.  והשולחן 
האפשריות  במגבלות  והתוועדויות  אירועים 
ובשידורים דיגיטליים. הציבור מוזמן לעקוב 

אחר הפרסומים ולהתבשם מאור החסידות.

ירידי ספרי חסידות
בית  ו'ספריית  החיים'  'אור  הספרים  רשתות 
חסידות,  ספרי  של  ירידים  פותחות  א־ל' 
בימים הסמוכים לחג הגאולה. בירידים אלה 
יימכרו הספרים בהנחות ענק, וזו ההזדמנות 
למבוגרים  חדשים  חסידות  בספרי  להצטייד 
מיוחד  מבצע  מתקיים  כמו־כן  ולילדים. 
מוזלים  במחירים  התניא,  על  ביאור  לספרי 

ביותר. חפשו 'יריד החסידות תשפ"א'.

ערכת תניא והתוועדות
ערכה מיוחדת ובה ספר תניא מהודר ומגזין 
חסידות  תורת  של  היסוד  ספר  על  מושקע 
לאמירת  יין  ובקבוקון  עוגה  לצד  חב"ד, 
סמלי  במחיר  לציבור  מוענקת  'לחיים', 
לקראת י"ט בכסלו. את הערכה אפשר לקבל 
בירושלים  חלוקה  בעמדות  ש"ח   10 תמורת 
וביו"ש, או בדואר, בעלות דמי משלוח בלבד. 
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יש חדש להתחיל לנשום אוויר נקי
פחות חשוב מי התחיל ומי הידרדר לתהום עמוקה יותר. מטריד ששפה 

זו משתלטת על השיח הציבורי ומאלצת אותנו לחיות באקלים מזוהם

כורחנו ב על  הפכנו  שעבר  שבוע 
המ שני  קשה.  בתחרות  ־לצופים 

חנות המתמודדים התחרו בדרדור 
השיח הציבורי לשפל, וכמובן, כל צד טען 
חמורות  השני  הצד  של  שהתבטאויותיו 

ודוחות יותר.

בתחרות  השיפוט  תפקיד  על  נוותר 
נראה  הבה  אבל  הזאת,  האשפתות 
המתרס  עברי  משני  כאן.  לנו  היה  מה 
רסן,  משולחי  נלוזים,  ביטויים  נשמעים 
התחיל  מי  חשוב  פחות  ובוטים.  גסים 
ומי הידרדר לתהום עמוקה יותר. מטריד 
הציבורי  השיח  על  משתלטת  זו  ששפה 
ומאלצת אותנו לחיות באקלים מזוהם כל־

כך.

אסכולה וכישלונה
ארגונים רבים, ואפילו משרד ממשלתי, דואגים 
לאיכות הסביבה. מנטרים את רמת זיהום האוויר 
החיידקים  רמת  את  בודקים  נושמים.  שאנו 
חשוב  שהדבר  ספק  אין  אוכלים.  שאנו  במזון 
לזיהום  באשר  מה  אבל  לבריאותנו.  מאוד 
וגס־ אלים  שיח  האם  והערכי?  הרוחני  האוויר 
ישראל  לצוררי  פוליטיים  יריבים  השוואת  רוח, 
פה  ניבול  מכוערות,  קללות  ביותר,  המתועבים 
ולנפש  לנפשנו  עצום  נזק  גורם  איננו  זה  כל   —

ילדינו?

סף  את  עוברים  היו  לא  כאלה  ביטויים  בעבר 
הללו  והמשודרת.  הכתובה  בתקשורת  העורכים 
הבינו את האחריות החינוכית המוטלת עליהם, 
לגיטימציה  ממתן  להימנע  החשוב  הצורך  ואת 
של  ידה  גברה  אחר־כך  כזאת.  שפלה  לשפה 
אסכולה הטוענת שהתקשורת אינה צריכה לחנך 
אלא תפקידה לשקף את המציאות. ואם המציאות 
 — ובהתבהמות  בגסות  מתבטאים  שאנשים  היא 

אסור לחסום את השור בדישו.

את  המזין  שלג  כדור  להתגלגל  מתחיל  כאן 
ולהגיע לתקשורת  עצמו. מי שרוצה להתפרסם 
לרדת  התבטאויותיו,  את  להקצין  שעליו  יודע 
וגס־רוח  בוטה  להיות  יותר,  נמוכים  למקומות 
יותר. אבל במהרה מתרגלים גם לזה, ואז חוצים 

עוד קו אדום ועוד מחסום תרבותי נפרץ.

וההפסד של הסרת  נבדוק את מאזן הרווח  אם 
נהפכנו  שהפסדנו.  ספק  יהיה  לא  המחסומים, 
ולא  מנומס  לא  שלה  הציבורי  שהשיח  לחברה 
קיבלנו  אינטליגנטי.  לא  גם  וממילא  מכובד, 
ושפת  עלבונות  ונאצות,  קללות  של  אלים  שיח 

פרחחים.

כששלחו לשטוף פה
ראו איזה דגש שמה המסורת היהודית על שפה 
נקייה, על הימנעות מניבול פה ומהלבנת פנים. 
עצמו  שיפיל  לאדם  לו  "נוח  אומרים:  חכמינו 
ברבים".  חברו  פני  ילבין  ואל  האש,  לכבשן 
עושה  ומדויקת,  מדודה  בה  אות  שכל  התורה, 
מאמץ מיוחד להימנע משימוש במילים מגונות, 

גם אם הדבר מחייב תוספת מילים.

רבים מאיתנו עדיין זוכרים את החינוך של פעם, 
לא־ מילה  שפלט  ילד  שולחים  היו  כשההורים 
מעודנת לשטוף את הפה. החינוך הזה הפך את 
ניבול הפה לדבר מגונה ומאוס, והטמיע בתודעה 
חייבים  לא  נקייה.  שפה  על  לשמור  הצורך  את 

להתגעגע לחינוך הזה; אפשר לאמץ אותו.

להימנע  רק  לא  לימד  מליובאוויטש  הרבי 
מביטויים  להתרחק  אפילו  אלא  גנאי,  ממילות 
בעלי משמעות שלילית. הוא נמנע ממילים כמו 
קללה, רע, מוות, ונהג לומר 'הפך הברכה', 'הפך 
למילים  לתת  שלא  כדי  החיים';  'הפך  הטוב', 
שליליות שום מציאות, אפילו בדיבור. הבה נשנה 

את השיח ונתחיל לנשום אוויר נקי.

צעירי אגודת חב"ד 
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שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב

 מינוי עד הבית
073-3943399  
chabad4u.org.il
או חפשו בגוגל 'מגזין נשמה'

ערכת התוכן של חב"ד

3:554:174:044:184:214:12
5:155:165:145:175:195:14

כניסת 
השבת
צאת 
השבת

עורך: מנחם ברוד
יוצא לאור על־ידי: המרכז לעזרי שליחות

ת"ד 1122 כפר חב"ד 6084000
chabad@chabad.org.il :פקס' 9606169־03 • דוא"ל

www.chabad.org.il :אתר
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו



להדביק  הצליח  וזה  מלבן  ברח  שיעקב  אחרי 
אותו, טען לבן כלפיו: "ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרַח... ְוֹלא 
והלך  שקם  ליעקב  בטענות  בא  הוא  ִּלי".  ִהַּגְדָּת 
ממנו בחזרה אל בית אביו. בהמשך הוא מוסיף 
ִנְכַסְפָּתה  ִנְכֹסף  ִּכי  ָהַלְכָּת,  ָהֹלְך  "ְוַעָּתה  לטעון: 

ְלֵבית ָאִביָך".

כפל הלשון במקרא מבטא שהדבר חוזר ונשנה. 
"ִמֹּכל  הראשון  לאדם  אומר  כשהקב"ה  למשל, 
ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל" — הכוונה לאכילות חוזרות  ֵעץ 
ונשנות. בדומה לזה הציווי "ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך" 
ו"ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו" בא ללמד שיש לתת נתינות הרבה, 
"אפילו מאה פעמים" )רש"י(. אבל כאן יעקב הלך 
"ָהֹלְך  אומר  לבן  ומדוע  בלבד,  אחת  פעם  מלבן 
ָהַלְכָּת", בשעה שזו ההליכה היחידה שלו מחרן?

לבן מצדיק את יעקב?
דווקא כפל הלשון "ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּתה" מובן — לבן 
שהיו  אביו,  לבית  יעקב  של  כיסופיו  את  מזהה 
שהמילים  אלא  חד־פעמיים.  ולא  מתמשכים 
טיעוניו  על  אחרת  שאלה  מעוררות  שלו  האלה 

של לבן: 

והוא  יעקב על שעזב את ביתו,  לבן טוען כלפי 

ברור  אם  יעקב.  של  מעשהו  את  מצדיק  עצמו 
לו כמה עזים היו כיסופיו של יעקב לבית אביו, 
מממש  שהוא  על  בתלונות  אליו  בא  הוא  מדוע 
יוכל  לא  לחזור? אך טבעי שיעקב  את תשוקתו 

להתגבר על געגועיו וירצה לחזור לבית אביו!

הליכה מתמשכת
הייתה  לא  מלבן  יעקב  בריחת  הדברים:  הסבר 
פתאומית לגמרי. שש שנים קודם לכן יעקב פנה 
ַּכֲאֶשׁר  "ַוְיִהי  כנען:  לארץ  לחזור  וביקש  לבן  אל 
ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף, ַויֹּאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן: ַשְּׁלֵחִני 
הוזכרה  ה'הליכה'  ּוְלַאְרִצי".  ְמקֹוִמי  ֶאל  ְוֵאְלָכה 
כבר אז. אמנם לבן הצליח לעכב את עזיבתו של 
יעקב בשש שנים, אך יעקב, מבחינתו, כבר היה 
ב'הליכה'. הוא החליט לחזור לארץ כנען ומצידו 
יצא לדרך. אומר לו לבן: "ועתה הלוך הלכת" — 
כעת אתה משלים את ההליכה המדוברת שאתה 

עוסק בה כבר שש שנים.

נכסוף  "כי  לבן  דברי  המשך  גם  מובן  זה  לאור 
אינם  אביך  לבית  געגועיך  אומר:  לבן  נכספת". 
חדשים. כבר שנים אתה משתוקק לחזור, ובכל־
זאת שכנעתי אותך להישאר עימי. ואכן, בזכותי 

ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ֹצאִני,  "ַהֹּצאן   — מאוד  התעשרת 
ֹרֶאה, ִלי הּוא". אם כן, מדוע קמת פתאום וברחת?!

שני הפכים
לחרן,  ישראל  מארץ  אבינו  יעקב  של  נדודיו 
את  מסמלים  ישראל,  לארץ  בחזרה  וממנה 
יורדת  יהודי. הנשמה האלוקית  מסלול חייו של 
הגלות,  של  הירידה  גם  נכללת  ובזה  ל'חרן', 
במקום  לקב"ה  'דירה'  לעשות  היא  והמטרה 
התחתון והירוד ביותר. יעקב נותן לנו כוח שלא 
להתרשם מהקשיים של 'חרן', לא התפעל מלבן, 
ָלָבן  "ַוָּיָׁשב   — עד שהצליח להשפיע אפילו עליו 

ִלְמֹקמֹו".

מהישגיו  מרוצה  להיות  ליהודי  לו  אל  זה,  ועם 
ש'יהודי'  לדעת  עליו  בגלות.  הרוחני  ומ'עושרו' 
לגלות,  להתרגל  אסור  הפכים.  שני  הם  ו'גלות' 
כיסופים  בתחושת  לחיות  צריך  יהודי  אלא 
תמידית לבית אביו, לגאולה האמיתית והשלמה. 
ולא 'כוסף' אחד אלא "נכסוף נכספת" — כיסופים 

וגעגועים תמידיים, מגודל התשוקה לגאולה.

)תורת מנחם תשמ"ו, כרך א, עמ' 655(

פועלים בגלות, נכספים לגאולה

דרכו של רמאי
״ויאמר לבן הן, לו יהי כדברך״ )בראשית ל,לד(. 
כך דרכו של כל רמאי. הוא דווקא תובע מהזולת, 
שלא ירמה אותו ושיקיים את מילתו. דווקא לבן 

השקרן הזהיר את יעקב: ״לו יהי כדברך״.
)מטה אהרון(

העטופים והקשורים
ליעקב״  והקשורים  ללבן  העטופים  ״והיה 
המתעטפים  אלה  'העטופים',  ל,מב(.  )בראשית 
בצביעות, מוצאם מלבן הארמי; ו'הקשורים', מי 
שקשורים בלב תמים לה' יתברך — של יעקב הם.
)רבי משה מקוברין(

חזר לדרכו
לדרכו״  הלך  ויעקב  למקומו...  לבן  ״וישב 
לבן,  עם  יעקב  גר  עוד  כל  לב,א־ב(.  )בראשית 
דרך  את  ולנקוט  דרכו  לפי  עימו  לנהוג  נאלץ 
הרמאות. אבל ברגע ש״וישב לבן למקומו״ ויעקב 
השתחרר מההתמודדות עימו, מייד ״ויעקב הלך 
לדרכו״ — הוא שב לדרכו, דרך היושר והתמימות, 

דרכו של ״יעקב איש תם יושב אוהלים״.
)רבי משה־לייב מסאסוב(

תוספת מאה
״ויברכני ה׳ בגללך״ )בראשית ל,כו(. נאמר בזוהר 
חודש  כל  מוצא  לבן  היה  יעקב  של  שבזכותו 
מאה צאן נוספים בעדריו. מדוע הייתה ההוספה 

במספר מאה דווקא? כי יעקב בגימטרייה 182, 
מ'לבן'  יותר  ש'יעקב'  הרי   .82 בגימטרייה  ולבן 

במספר מאה.
)לקוטי לוי יצחק(

מסר אותיות
לא,כג(.  )בראשית  ימים״  שבעת  אחריו  ״וירדוף 
יעקב השאיר אחריו אותיות של תורה שעדיין לא 
הוציא מלבן, ולכן לבן רדף אחריו, כדי לתת אותן 

לו, ונוספה פרשה בתורה מאותיות אלה.
)המגיד ממזריטש(

בירור בכוח עליון
מדוע לא בירר יעקב 'אותיות' )ניצוצות קדושה( 
לבן?  בבית  עבודתו  שנות  עשרים  במשך  אלה 
אלא שניצוצות אלה היו נעלים כל־כך עד שיעקב 
לא היה יכול לבררם על־ידי עבודתו, והם נתבררו 
'אתערותא  בדרך  עליון,  כוח  הארת  על־ידי 

דלעילא'.
)הרבי מליובאוויטש(

רע גלוי ונסתר
״זה עשרים שנה אנכי עמך״ )בראשית לא,לח(. 
לבן הארמי הוא סמל לרע נסתר. אדם שנדמה 
לעומתו,  מרומה.  הוא  בתוכו  אך  שמיים  לירא 
עשיו מייצג את הרע הגלוי. לכן ראינו שמלחמתו 
ואילו  רב,  זמן  נמשכה  לא  עשיו  עם  יעקב  של 
כדי 'לברר' את לבן שהה אצלו יעקב זמן רב, כי 

המלחמה עם הרע הנסתר קשה מאוד.
)אור התורה(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

יעקב ולבן  | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בדמעות או בשמחה
בא  מצ'רנוביל  מנחם־נחום  רבי  כאשר 
את  אחד  יום  ראה  הבעל־שם־טוב  אל 
רבו מתכונן לצאת למסע, והוא השתוקק 
מאוד לנסוע עימו, אבל לא העז לבקש. 
העגלה  ליד  מנחם־נחום  רבי  התהלך 

וציפה שרבו יזמינו להצטרף אליו.

פתאום פנה אליו הבעש"ט ואמר: "אברך, 
אם תאמר לי את ההבדל בין 'תיקון רחל' 
'תיקון  של  חלקיו  )שני  לאה'  ל'תיקון 

חצות'(, אתן לך רשות להתלוות אליי".

"מה  מנחם־נחום:  רבי  מייד  השיב 
שפעלה לאה על־ידי בכיות פעלה רחל 
הבעש"ט  זאת  שמע  שמחה".  על־ידי 

והורה לו לעלות לעגלה.

אמרת השבוע מן המעיין

"הפסוק 'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' 
לעסוק  צריכה  הסולם  תחתית  שרק  מלמדנו, 
צריכים  והמחשבה  הראש  ואילו  הארץ  בענייני 
להיות ממוקדים בשמיים" )רבי יצחק־יעקב מביאלה(

פתגם חסידי



המכתב 
נתקבל

סיימתי לארוז את חפציי, רכסתי את 
ליבי.  את  צרב  עמוק  וכאב  המזוודה 
שוב נכשלתי. שוב התנפצו חלומותיי. 

מבחוץ נשמעה צפירת המונית.

נולדתי  קושיצקי.  אליעזר  שמי 
גדלתי  שנים.   36 לפני  בירושלים 
בשכונת  ואוהבת  טובה  במשפחה 
במוסדות  התחנכתי  בעיר.  וגן  בית 
הנעורים  בגיל  אבל  מצוינים.  לימוד 
פקד אותי משבר שהוביל להידרדרות 

רוחנית.

נטשתי את ספסלי הישיבה ושוטטתי 
מאורח  התרחקתי  אט־אט  ברחובות. 
אחד  יום  גדלתי.  ברכיו  שעל  החיים 
לארצות־ אסע  במוחי:  מחשבה  צצה 
ואהיה אדם  רב  ארוויח כסף  הברית, 

עשיר.

בציפייה גדולה עליתי למטוס. הייתי 
ומייד  לניו־יורק,  להגיע  מאוד  נלהב 
גם  אבל  עבודה.  לחפש  התחלתי 
אמריקה לא הביאה פתרון לבעיותיי. 
את  ולהתאים  להתאקלם  התקשיתי 
נדדתי  כך  מחייבת.  למסגרת  עצמי 
אופק  בלי  מתחלפים,  מעסיקים  בין 
ויציבות שכל־כך קיוויתי להם. ניסיתי 

לעשות עסקים, אך אלה כשלו.

בתוך זמן קצר אזלה הפרוטה מכיסי. 
נשארתי בודד וחסר כול. באין ברירה 
חב"ד  בתי  דלתות  על  התדפקתי 
תמיד  התקבלתי  שם  היבשת.  ברחבי 
במיוחד  פתוחות.  ובזרועות  בחמלה 
בפיטסבורג  חב"ד  לקהילת  נקשרתי 

שבפנסילווניה.

עד  כל־כך,  גברה  שמצוקתי  אלא 
שפרצתי את כל הערכים שעוד נותרו 
וחפצים  כספים  לגנוב  התחלתי  לי. 
מבתי חב"ד שבהם התארחתי, פשוט 

כדי להתקיים.

המחסומים,  שנפרצו  מרגע 
ההידרדרות הייתה מהירה. כדי להפיג 
לטיפה  התמכרתי  נפשי  כאבי  את 
לצרוך  התחלתי  בהמשך  המרה. 
הכלכלי  מצבי  מסוכנים.  חומרים 
לרחוב  נזרקתי  יותר.  עוד  החמיר 
והשתכנתי בתוך רכב עזוב שמצאתי. 
להודות  לי  הניחה  לא  הגאווה  אבל 
בירושלים  המשפחה  לבני  בטעותי. 
סיפרתי סיפורים דמיוניים על הצלחה 
מסחררת ועל כסף רב שאני עושה...

זה היה בחורף תשע"ג )2013(. קלטתי 
שהפעם המשחק נגמר ואין לי ברירה 
אלא לחזור הביתה, לירושלים. בקושי 

רב השגתי כסף לכרטיס טיסה.

נכנסתי למונית בדרך לנמל התעופה 
קנדי בניו־יורק. הבטתי בתוגה מבעד 

את  המכסים  השלג  במרחבי  לחלון, 
לנמל  שהדרך  נזכרתי  פתאום  הנוף. 
התעופה עוברת סמוך לבית העלמין 
על שם מונטיפיורי בקווינס, שם שוכן 
ציונו של הרבי מליובאוויטש. מעולם 
לא ביקרתי במקום, אבל ידעתי שיש 
וקיוויתי  לאורחים,  תקרובת  שם 

להשביע את רעבוני לפני הטיסה.

תוואי  את  לשנות  מהנהג  ביקשתי 
אל  נכנסתי  לי.  ולהמתין  הנסיעה 
אנשים  ראיתי  ה'אוהל',  מתחם 
כותבים את משאלותיהם, ונטלתי גם 
אני דף ועט והתחלתי לכתוב. מעולם 
השורות  כל־כך.  הרבה  כתבתי  לא 
החסרתי  לא  כמאליהן.  התמלאו 
כל  על  כתבתי  מקורותיי:  אחד  פרט 

המזל,  חוסר  הנפילות,  הכישלונות, 
האכזבה העצמית והייאוש שממלאים 

אותי.

כשסיימתי את הכתיבה קרה לי דבר 
על  הקלה  להרגיש  במקום  מוזר. 
פריקת המשא הכבד מעל ליבי, שטף 
נוקבת,  עצמית  ביקורת  של  גל  אותי 
שחלחל עד תהומות נפשי. אתה אדם 
שפל, ייסר אותי מצפוני, אתה מזוהם. 
כיצד אתה מעז להראות את פרצופך 

במקום הקדוש?!

הקולות  על  להתגבר  ניסיתי 
בי, אבל כמו שיתוק כבל  המצליפים 
לכיוון  לזוז  הצלחתי  ולא  רגליי  את 
ומועד  התאחרה  השעה  ה'ציון'. 
את  תחבתי  מובס  התקרב.  הטיסה 
סבתי  כושלים  ובצעדים  לכיסי,  הדף 
על עקבותיי לכיוון המונית. שוב אני 
את  בעוגמה.  חשבתי  דחייה,  חווה 

כולם הרבי מקבל, חוץ ממני...

עם  לי  חיכתה  הקשה  ההתמודדות 
ניסיתי  עוד  בתחילה  לארץ.  הנחיתה 
אך  שלי,  הבדים  בסיפורי  לדבוק 
כאשר  מהעתיד,  חרד  הייתי  בתוכי 
המסוכנים  לחומרים  ההתמכרות 

תשוב ותגבר עליי.

צלצל  ופתאום  ימים  כמה  חלפו 
של  השני  מעברו  שלי.  הטלפון 
עובדת  שהיא  אחותי,  הייתה  הקו 
ביקשה  היא  במקצועה.  סוציאלית 
לפגוש אותי בבהילות במסעדה. שם, 
את  לפניי  שטחה  הרבה,  לתדהמתי 
כל האמת שהסתרתי מבני משפחתי. 
להינצל!",  לך  לעזור  חייבים  "אנחנו 
עיניים  פערתי  רק  ואני  בי,  דחקה 
"אבל  במבוכה:  ומלמלתי  נדהמות 

מנין לך כל המידע?!".

על  מצאה  "אימא  לי.  גילתה  האחות 
שכתבת  דפים  שלך  בחדר  השולחן 
אמרה.  קורותיך",  כל  ובהם  לרבי 
"אנחנו מוכנים לעשות הכול למענך, 
אם רק תושיט יד. אנא, אני מפצירה 

בך, עזור לנו לסייע לך".

לבקשתה.  להיענות  שלא  יכולתי  לא 
במוסד  גמילה  טיפול  התחלתי 
'רטורנו'. אט־אט חל השינוי. נפטרתי 
מהרגליי השליליים, והעליתי את חיי 
נישאתי,  על דרך המלך. ברוך השם, 
כיום  מתגורר  אני  משפחה,  הקמתי 
יחידה  מנהל  בשומרון,  קידה  ביישוב 
עובד  ומשמש  ב'רטורנו'  טיפולית 
שנפלו  לאחרים  שמסייע  סוציאלי, 
לא  אך  הייתי  עצמי  אני  שבו  למצב 

מכבר.

הרבי  ל'ציון'  לחזור  משתוקק  אני 
חיי.  ניצלו  שבזכותו  על  לו  ולהודות 
משברים  עם  שמתמודדים  מי  ולכל 

אני אומר — פנו לעזרה, בואו אלינו!

על שיתוף  קושיצקי  לאליעזר  )תודה 
סיפורו האישי(

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

בין יששכר לזבולון
עבודת עם ישראל להפיכת העולם הגשמי ל'דירה' לקב"ה מתחלקת בכללות 
יששכר  וזבולון.  יששכר  מייצגים שני השבטים  פעולה, שאותם  קווי  לשני 
את  מייצג  זבולון  ואילו  אוהל,  יושבי  בתורה,  העוסקים  היהודים  את  מייצג 

היהודים העוסקים במשא ומתן ועסוקים רוב שעות היום בענייני הפרנסה.
ואז  הגאולה,  בבוא  המשימה,  תושלם  הזאת  המשולבת  העבודה  על־ידי 

ה'דירה' שנוצרה במרוצת הדורות תתגלה בשלמותה.

מי העיקר
שכן  העסק,  בעלי  משל  גדולה  האוהל  יושבי  שמעלת  נראה  בפשטות 
הראשונים עוסקים במשך כל היום בתורה ובתפילה ושרויים באווירה של 
'זבולון'  של  מעלתו  גדולה  רבים  שבמובנים  מתברר  אך  ורוחניות.  קדושה 
ְזבּוֻלן  "ְׂשַמח  אומר:  הוא  ישראל  לבני  רבנו  משה  בברכת  'יששכר'.  משל 
שָכר ְּבֹאָהֶליָך". הוא מקדים את זבולון ליששכר, מפני ש"זבולון  ְּבֵצאֶתָך, ְוִיּׂשָ
בצאתך", על־ידי פעולתו בעסקיו, מגשים יותר את תכלית הבריאה מעבודתו 

של "יששכר באוהליך".
הדבר הזה רמוז גם בדברי לאה אחרי לידת זבולון. היא קראה לו כך מלשון 
)כפירוש  עימי"  דירתו אלא  עיקר  לא תהא  מדור, מעתה  בית  זבול...  "בית 

רש"י(. אף בזה מתגלה שעיקר בניית 'דירת הקבע' נעשית בידי זבולון.
"המשכת   :)134 עמ'  ל,  כרך  שיחות  )לקוטי  מליובאוויטש  הרבי  מסביר 
בעלי עסקים,  עבודתם של  על־ידי  בעיקר  היא  העולם  בגשמיות  הקדושה 
ומקיימים  שמיים  לשם  העולם  של  גשמיים  בעניינים  שעוסקים  שעל־ידי 
בעבודת  להקב"ה;  'דירה'  הגשמי  הזה  העולם  את  עושים  כו',  מצוות  בהם 

זבולון נעֶשה ה'בית זבול' — דירה לו יתברך".
דווקא  התחתון  הזה  בעולם  תהיה  בעבורו  שה'דירה'  רוצה  שהקב"ה  כשם 
ולא בעולמות עליונים ונעלים יותר, כך פעולת עשיית ה'דירה' היא על־ידי 
הירידה למטה דווקא, לענייני העולם, לעסקים ולעיסוק במשא ומתן. בזה 

מעלתם המיוחדת של היהודים שבבחינת 'זבולון'.

גילוי עוצמת הקשר
אך כאן מתעוררת שאלה: מעלתו זו של זבולון היא דווקא בזמן הזה, כאשר 
יש צורך לברר את ענייני העולם הזה ולעשות אותם כלים לאור הקדושה, 
אבל כאשר תסתיים משימה זו לא יהיה עוד צורך בעבודתו של 'זבולון', ואז 
כל בני ישראל יעסקו אך ורק בתורה. אם כן, איך אפשר לומר שזבולון הוא 

'בית זבול', בית קבע?
ההסבר הוא שמעלתו של זבולון אינה בעצם העיסוק בענייני העולם, אלא 
מפני שעל־ידי עבודה זו מתגלים התוקף והנצחיות שבעם ישראל ובתורה. 
שבו  מהעובדה  אלא  עצמו,  מהניסיון  נובעת  שאינה  הניסיון,  מעלת  כמו 

מתגלה עוצמת הקשר שבין יהודי לקב"ה.
וכך: "כל זמן שאין לבני ישראל משא ומתן בענייני העולם, לבררם ולזככם, 
אף שעוסקים בתורה ובעבודת ה' — הרי התוקף והנצחיות שבנשמתם לא 
באו עדיין לידי גילוי, ועל־אחת־כמה־וכמה לא לידי פועל בעבודתם, ולכן אין 
שעוסק  זבולון,  בעבודת  דווקא  להקב"ה.  דירה  בפועל  שתעשה  עבודה  זו 
ב'תחתונים', ובכל־זאת עוסק בתורה ומקיים מצוות, הרי זה מגלה את תוקף 
היותו דבוק בתכלית עם ה', ובזה עושים 'דירה' לשכינה באופן קבוע ונצחי. 

"וזהו הקשר בין עניין ה'דירה' העתידה להיות בגמר העבודה עם זה שאז 
חכמים  ישראל  יהיו  בלבד...  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  'לא 
גדולים' — כי עניין ה'דירה', 'דירת קבע' של הקב"ה, מתגלה בעסק התורה של 
ישראל, אלא כדי שעסק זה יהיה בתכלית השלמות הרי זה לאחרי העבודה 

כל משך זמן הגלות".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

בגוונים  וצבעו  להפציע  החלו  השמש  כשקרני 
באבו־דאבי,  החומות  הדיונות  את  אדמדמים 
חברו  לו.  שחיכה  הרגע  שזה  מיקי שפיצר  ידע 
שחרית,  לתפילת  בטלית  התעטף  האמריקאי 
ומיקי תקתק תמונות ברצף, בניסיון לתפוס את 
רגעי הזריחה. נהג המונית המוסלמי עמד ובהה 

בהם בתימהון.

נהפכה  הזאת  המרהיבה  והתמונה  שנה,  חלפה 
השלום  פעמי  את  שמשקפת  כזאת  אקטואלית, 
התפרסמה  "התמונה  האמירויות.  איחוד  עם 
בערוצים  "גם  מיקי.  מספר  רשתות",  בהמון 
את  לתקוף  שימוש,  בה  עשו  עוינים  ערביים 
ולצידן  נאצות,  לי  ששיגרו  היו  השלום.  הסכם 
התרגשו  שמאוד  מאנשים  רבות  פניות  קיבלתי 
ושם  בתקשורת,  לראיונות  הוזמנתי  מהתמונה. 

הצגתי את סדרת התצלומים המלאה".

ציצית בחוץ באבו־דאבי
ביתר־ תושב  ונופים,  טבע  צלם   ,)29( שפיצר 
תחביב  לי  "יש  טבע.  חובב  צלם  הוא  עילית, 
לצלם טליתות ברחבי העולם וליצור חיבור בין 
האירופי  דרכונו  הבריאה".  לנפלאות  האמונה 
מקנה לו כניסה למקומות שדרכון ישראלי אינו 

מאפשר זאת, כמו דובאי, עד לא מכבר. 

הציצית  עם  התהלכתי  באמירויות  "כשביקרתי 
להפך,  עוינות.  שום  הרגשתי  ולא  בחוץ, 
פני  על  ראיתי  ישראלי,  שאני  כשאמרתי 

הם  השלום  פרוץ  עם  הערצה.  המקומיים 
ואפילו  לבביות,  מאוד  הודעות  לי  כותבים 

מאחלים שבת שלום".

מאמן הטייסים מפרגן
הוא מספר שיום אחד עצר אותו מוסלמי מקומי 
שאני  לו  "אמרתי  הציצית:  בפתילי  והתעניין 
אימון  על  ממונה  שהוא  אמר  והוא  מישראל, 
לא  הוא  הגדולות.  החברות  באחת  הטייסים 
הפסיק לפרגן לחיל האוויר הישראלי. הופתענו 

מאוד מהחמימות הזאת".

לבעלי דרכון ישראלי אסור היה לשכור מסוקים 
"רציתי  משעשע:  לרגע  הביא  וזה  באמירויות, 
בדלפק  המרהיב.  אי־הדקל  את  מהמסוק  לתעד 
וכששאלו  האירופי,  הדרכון  את  הצגתי  הקבלה 
אותי מנין אני, השבתי: ממוצא הונגרי... 'הו, גם 
ואני  נלהב,  בטון  הממונה  אמר  הונגרי',  הטייס 
נבוכתי מהמחשבה שינסה לדבר איתי הונגרית. 
מגוריי.  למקום  שאל  והטייס  המריא,  המסוק 
כבר  למעלה  שכשאני  הבנתי  ישראל.  השבתי: 
בנחמדות  הגיב  דווקא  הוא  להפסיד...  מה  אין 

ומשימת הצילום בוצעה".

שעות בשביל תמונה
את  למעשה  מתעדת  נוף  תמונת  כל  לדבריו, 
פלאי הבריאה. "אני משתדל להביא בתצלומים 
שלי את היופי שה' ברא. כשאני מפרסם תמונה, 

'מה  הפסוק  מהתורה.  פסוק  בה  משלב  אני 
מיוחדת  מוחשיות  מקבל  השם'  מעשיך  רבו 
במקומות שרגל אדם כמעט לא דרכה בהם, כמו 
הרי געש באיסלנד, קרחוני ענק, חול ים שמקבל 

ברק של יהלומים".

כרוכה  טובה  תמונה  שהשגת  מסביר  שפיצר 
"צריך  שעות.  להימשך  שיכולה  קשה,  בעבודה 
להגיע לנקודת היעד, להתמקם, לחכות שהשמש 
תזרח, או שהעננים יתפזרו, או שרסיסי אור יהיו 
בדיוק בזווית הנכונה על מפל המים. אבל כשאני 
מקבל תגובות מרגשות מאנשים הרחוקים מאוד 
מחיי תורה ומצוות, זה מחמם את הלב ממש". 

תצלום הטלית כסמל השלום

תמונת הטלית המפורסמת, ומיקי בחיים ובאיחוד האמירויות

הסכם בחוסר מידע
שאלה: מה תוקפו של הסכם עבודה שנחתם 
להיבטים  מודע  היה  לא  הצדדים  כשאחד 

משמעותיים באשר לעבודה זו?

אחד  נחשף  ההסכם  חתימת  אחרי  אם  תשובה: 
היה  שאילו  העבודה,  על  חדש  למידע  הצדדים 
כפי  להסכם  מסכים  היה  לא  מראש,  אותו  יודע 
שנחתם — הוא זכאי לדרוש שהמחיר יותאם למצב 

בפועל.
ידע  ולא  עבודה,  הזמנת  על  חתם  קבלן  למשל, 
פגיעה  יגרור  העבודה  שביצוע  החתימה  בעת 
אותו  שיאלץ  דבר  רקובה,  שהיא  הבית  בצנרת 

להחליפה, לפרק ריצוף וכדומה. 
במקרה זה מדובר בעבודה נוספת על זו שהוזמנה. 
הבעיה  על  ידע  לא  עצמו  המזמין  אם  גם  לכן 
הזאת, וכל שכן אם ידע ולא עדכן את הקבלן — 

הדבר הופך את ההסכם שביניהם ל'מיקח טעות', 
והקבלן יכול לבטל את כל ההסכם שהסתמך על 
מידע שגוי. ואם נודע לו הדבר באמצע העבודה, 

רשאי הוא לדרוש מחיר חדש, על־פי המצב.
על  עימו  וסיכם  עובד  שכר  אדם  שנייה:  דוגמה 
הכמות  שזו  בהנחה  מסוימת,  חודשית  תפוקה 
בידי  יש  למעשה  אך  בחודש.  לייצר  שביכולתו 
מתקדמים(  מחשב  יישומי  )כמו  כלים  העובד 
במחצית  העבודה  את  לעשות  לו  שמאפשרים 

הזמן, בעוד המעביד לא ידע על כך. 
לעבודה  נשכר  הפועל  שאם  הוא,  הכלל  כאן 
רשאי  הזמן,  במחצית  אותה  וסיים  מוגדרת 
שאינה  במלאכה  הזמן  בשאר  להעסיקו  המעביד 
רשאי  המתואר,  המצב  לפי  כן,  על  ממנה.  קשה 
כפולה  תפוקה  לבצע  מהעובד  לדרוש  המעביד 

במהלך החודש בשכר המקורי.
מקורות: ב"מ עז,א. שו"ע חו"מ סי' שלה ס"א. פתחי חושן, 

הל' שכירות פי"ב סי"ב. הל' גניבה ואונאה פ"י הערה י.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

טי
תנ
או

טי
תנ
או

כל ספרי חב״ד
ספרי חסידות ומחשבה, 
 כל ההוצאות המובילות 
במבצעים חסרי תקדים!

 להזמנות מסחריות: 0527686318 להזמנות מסחריות: 0527686318

 היריד בתאריכים
י״ב בכסלו - כ״ו בכסלו

חגיגות העשור

מכון

אור
ֹלעינים

וועג

sifreiorhachaim.co.il
חפשו אותנו בגוגל
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חנוכה שמח ו...

באושר עדמרגישים חג

"
עשרת מונים

הביטוי 'עשרת מונים' שגור בלשוננו, 
אבל בדרך כלל אין יודעים את פירושו. 

יעקב אמר לנשיו כי לבן "ֶהֱחִלף ֶאת 
ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים". אין הכוונה עשר 
עשר,  זה  'מונים'  מאה.  אלא  פעמים 
ו'עשרת מונים' הכוונה מאה. היינו שלבן 
החליף את תנאי עבודתו מאה פעמים.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

077-444-7777
i n f o @ b a s a d . c o . i l

הצטרפו עכשיו:

דמי ניהול:

בשוטף:
רק 1.3%
במקום 6%

בצבירה:
רק 0.13%

במקום 0.50%

מהפכת 
דמי הניהול 

בפנסיה:


